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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Testületi névsor:

Képviselő Voks Frakció

1. Gyovai István 1 Jövőnk  Halas  Egyesület  
Frakció

2. Aradszky Lászlóné 1 FIDESZ Frakció
3. Dózsa Tamás Károly 1 Független
4. Dr. Skribanek Zoltán 1 FIDESZ Frakció
5. Fülöp Róbert 1 FIDESZ Frakció
6. Halász Balázs 1 Független
7. Hunyadi Péter 1 FIDESZ Frakció
8. Jekő Attila 1 MSZP
9. Jerémiás Béláné 1 FIDESZ Frakció
10. Máté Lajos 1 FIDESZ Frakció
11. Nagy Péter 1 Független
12. Nagy Róbert 1 Független
13. Pajor Kálmán 1 FIDESZ Frakció
14. Váradi Krisztián 1 Demokratikus Koalíció
15. Vili Gábor 1 Jövőnk  Halas  Egyesület  

Frakció

(15 fő 100 % )

Dr. Ferenczi Mária jegyző
Kristóf Andrea aljegyző
László Mária pénzügyi  és  gazdálkodási  

osztályvezető
Tóth Péter főépítész
Csúzdi Zoltán oktatási  és  közművelődési  

osztályvezető
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Molnár Nándor közművelődési referens
Barta József stratégiai  és  fejlesztési  

osztályvezető

Gyovai István polgármester:

Köszönti a megjelenteket,  megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselő jelen van, az  
ülés határozatképes, így megnyitja azt.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Pajor Kálmán és Vili Gábor képviselőket.

Valamennyi napirendi pontjuk kapcsolatos a most év végi, illetve jövő év januártól életbe  
lépő változásokkal. Éppen ezért volt szükségszerű, hogy összehívják a mai rendkívüli ülést.  
Egyes  tételek  határidőhöz  fűződnek.  A  döntéseket  meghozva  fogják  azokat  a  
megállapodásokat,  illetve  intézkedéseket  aláírni,  illetve  végrehajtani,  amelyek  az ügyekkel  
kapcsolatosak.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 

Észrevétel  nem  lévén  az  általa  ismertetett  napirendet  javasolja  elfogadásra  a  képviselő-
testületnek. 

 No: 1117 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás

Ideje:2012.dec.:11 14:08:13
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 15 100,00% 100,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 
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NAPIREND:

Napirend tárgya: Napirend előadója:

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Költségvetési Intézmények 
Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása

Gyovai István 
polgármester

2. Az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött Infrastruktúrafejlesztési  
Hitelprogram kölcsönszerződéséhez ingatlanfedezet biztosítása

Gyovai István 
polgármester

3. A köznevelési intézmények működtetéséről hozott döntés 
módosítása 

Gyovai István 
polgármester

4. Megállapodás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal Gyovai István 
polgármester

5. Közoktatási megállapodás Harkakötöny Község Önkormányzatával Gyovai István 
polgármester

6. Kiskunhalas-Pirtó Mikrotérségi Oktatási Intézményfenntartó  
Társulás megszüntetése

Gyovai István 
polgármester

7. A 227/2012. Kth. számú határozat módosítása Gyovai István 
polgármester

1 Új napirendi pont 14:08:20 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya: A  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezete  alapító  okiratának  
módosítása

Írásos előterjesztés mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Egyetlen témával sem foglalkozhatott egyik bizottság sem, rendkívüli ülésen vannak.
Molnár  Nándor  közművelődési  referenst  első  alkalommal  köszönthetik  képviselő-testületi  
ülésen. 
Az előző testületi  ülésen elfogadott  határozatuk alapján, illetve a január 1-jétől  életbe lép 
helyszínváltoztatások következtében készült az előterjesztés. Itt érintett a járási hivatal, illetve  
a  járási  tankerület  kialakítása.  Mindenki  tudja,  hogy hetekkel  ezelőtt  elkezdődött  egyfajta  
átköltözés,  átrendeződés.  Az  új  rendnek  megfelelően  most  célszerű  olyanfajta  
helyszínváltoztatás elindítása, amit a későbbiekre vonatkozóan a képviselő-testület az elmúlt  
testületi  ülésen  már  jóváhagyott.  A  mai  nap  délelőttjén  a  Költségvetési  Intézmények 
Gazdasági Szervezete (továbbiakban: KIGSZ) vezetőivel történt egy megbeszélés, ami alapján 
a részükről elfogadható. A költözés nem egy örömmel teli alkalom, de elfogadható mind a 
menetrend, mind a helyszín. Úgy gondolja, hogy valamikor január hónapban érhetnek ennek 
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a végére, amikor egy új rend szerint, de még továbbra is önálló intézményként dolgozhat a  
KIGSZ.

Kérdések 14:10:45 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

Észrevétel  nem lévén a vitát  lezárja és a KIGSZ alapító  okiratának módosításáról kéri  a 
képviselők szavazatát. 

 No: 1118 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2012.dec.:11 14:11:07
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 15 100,00% 100,00%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

271/2012. Kth.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezete 
alapító okiratának módosítása

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának   Képviselő-testülete  a  Költségvetési  Intézmények 
Gazdasági Szervezetének Alapító Okiratát 2012. december 20-ai hatállyal az alábbiak szerint  
fogadja el:
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ALAPÍTÓ OKIRAT

Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési  
Intézmények Gazdasági Szervezete

Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere .1.sz.
Jogszabályban meghatározott  
közfeladata:

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.  
Törvény

Szakágazati száma (TEÁOR): 841116 Általános közigazgatás
Működési területe: Kiskunhalas Város

Törzskönyvi száma: 340247
Az alapító okirat száma:
Típusa: Kisegítő Szolgálat 
Irányító szerv neve: Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 
Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Fenntartó neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata

Székhelye: 6400, Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Alap tevékenységei:

1. A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten
2. Óvodai intézményi étkeztetés
3. Munkahelyi étkeztetés
4. Éttermi, mozgó vendéglátás 
5. Háziorvosi ügyeleti ellátás
6. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
7. Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
8. Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
9. Ifjúság-egészségügyi gondozás

Vállalkozási tevékenysége: Az intézményvezető vállalkozási tevékenységet nem folytat, de saját 
kapacitása terhére bevételeket képezhet.
Szakfeladatai:

841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi szinten
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg- ellátás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozást
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

Intézményegységei: nincsenek
Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon:
 KIGSZ, Bölcsődei főzőkonyha 6400 Kiskunhalas Kuruc V. tere 17.
 Lomb u.-főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u.5.
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 Védőnői szolgálat 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5.
 Sportiroda 6400 Kiskunhalas, Kertész u.28.
Feladatellátást szolgáló vagyon: 
 Védőnői szolgálat: 6400 Kiskunhalas, Hajnal u.5.
Vagyon feletti rendelkezés:

 A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kiskunhalas Város Képviselő-testületének  
vagyonrendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

 Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű 
működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 
bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja  
el. 
A 1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban:Kjt.) és a 
végrehajtásáról,  egyes kérdések rendezésére vonatkozó 292/2009. Kormányrendelet , Aktuális évi 
költségvetési tv.
Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik a Gazdasági Bizottság előzetes egyetértésével:
a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon- két évet meg nem haladó- határozott időtartamú 
bérbeadás útján történő hasznosítására.
b) a használatban, kezelésében lévő 300.000-1.000.000,- Ft érték közötti tárgyi eszköz értékesítése  
és vásárlása.

 behajthatatlan követelések törlése 300.000,- Ft  értékhatár alatt.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó 
feladatellátást. Ez vonatkozik a munkahelyi vendéglátásra is.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó  
jogviszony megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve  
hatálya alá tartozó jogviszony

Az  alapító  okiratot  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  271/2012.Kth.  számú 
határozatával elfogadta. 

Jelen  alapító  okirat  2012.  december  20-ai   hatálybalépésével  a  173-9/2011.  Kth.  számú 
alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Szécsényiné Nagy Katalin intézményvezető
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető
Császár-Putyi Brigitta intézményi referens

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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2 Új napirendi pont 14:11:13 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
kölcsönszerződéséhez ingatlanfedezet biztosítása

Írásos előterjesztés mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Az  év  végével  lejáró  hitelszerződésük  megújítására  van  szükség.  Ez  még  a  korábbi 
önkormányzat  által  biztosított  hitelkeretre  vonatkozik,  annak  is  kizárólag  arra  a  részére,  
amely  a  szennyvízprogram  finanszírozásához,  illetve  az  önerő  biztosításához  áll  
rendelkezésre.  Ez  a  meghosszabbítás  jelenti  azt,  hogy  a  következő  évben  a  megkívánt  
menetrend szerint működhet ez a beruházás, természetesen a lehető legkisebb részben igénybe 
véve ezt a bizonyos hitelt. A bank részéről most már egy újabb ingatlanfedezet biztosítása volt  
szükséges. Ennek hivatalon belül az egyeztetése megtörtént, ez áll most előttük. 

Kérdések 14:12:30 

Pajor Kálmán képviselő:

A 2358/6 hrsz. ugyanaz, amire egy kecskeméti cég pályázott élménycentrum címén?

Gyovai István polgármester:

Ez  a  bizonyos  vállalkozás  ennek  az  ingatlannak  egy  kis  szegletére  kérte  a  testület  
hozzájárulását. Ez az ingatlan a strand mögötti beépítetlen terület. 

Hozzászólások 

Nagy Róbert képviselő: 

Attól fél, hogy ezt a területet lekötik ingatlanfedezetképpen, akkor abszolút megszűnik annak a 
lehetősége  annak,  hogy a strandfürdőt  olyan helyen bővítsék,  ahol  elhárulnának annak a  
veszélyei, hogy több tulajdonos van stb. Az előző testületi ülésen arra tért ki Halász Balázs  
képviselő, hogy azért nem lehet fejleszteni a strandot, mert jelenleg több tulajdonos kezében  
van és nem lehet velük megegyezni. Ha ezt a területet nem tennék be az ingatlanfedezetbe,  
akkor errefelé lehetne bővíteni a strandot, ahol a tulajdonos egy személyben az önkormányzat  
lenne. Elhárulnának az ilyen jellegű problémák és a kiskunhalasi strandból lehetne egy olyan 
fürdőt fejleszteni, amire már az összes kiskunhalasi polgár nagyon régóta vár.

Gyovai István polgármester:

A Képviselő úr nyilván tisztában van azzal, hogy a strand ingatlanának problémás helyzete  
teljesen más, mint egy ingatlanfedezet biztosítása. A két ügynek annyiban van összefüggése,  
hogy közös telekhatárról van szó. Remélik, hogy lesz ilyenfajta projekt. Ebben az esetben ezt  
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az ingatlanfedezetet, ahogy már máskor is volt róla szó, más ingatlannal tudják helyettesíteni.  
Pillanatnyilag  ez  látszott  célszerűnek.  A  jelenlegi  ingatlanpiaci  helyzet,  illetve  pályázati  
lehetőségek miatt sajnos nem értékesíthető, vagy pályázható.
A vitát lezárta, a határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.

 No: 1119 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Tart. Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Igen
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Tart.
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2012.dec.:11 14:15:44
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 13 86,67% 86,67%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 2 13,33% 13,33%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

272/2012. Kth.
Az  OTP  Bank  Nyrt.-vel  megkötött  Infrastruktúrafejlesztési  Hitelprogram 
kölcsönszerződéséhez ingatlanfedezet biztosítása

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 2010.12.03-án kötött,  1-2-10-
3201-0693-0  számú  MFB  hitelszerződéshez  kapcsolódóan,  a  444  millió  Ft  hitelcél  és  
járulékainak jogi biztosítékaként az Önkormányzat törzsvagyont nem képező, forgalomképes 
–  az  1996.  évi  XXV.  tv.  alapján  adósságrendezésbe  vonható  –  vagyonából  az  alábbi  
ingatlanokat ajánlja fel:

Hrsz Megnevezés Ing. vagyonkat. szerinti érték
kiskunhalasi 4557 általános iskola 332.606.000.
kiskunhalasi 2358/6 beépítetlen terület 232.433.000.-
Összesen: 565.039.000.-

8



A  Képviselő-testület  feltétlen  és  visszavonhatatlan  hozzájárulását  adja,  hogy  fenti  
ingatlanokra  a  hitel  és  járulékai  jogi  biztosítékaként  500  millió  Ft  összeg  erejéig 
keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba továbbá vállalja,  
hogy a fedezetként  felajánlott  ingatlanokat  érintő,  azok értékét  befolyásoló döntést  csak a 
jelzálogjogosult hozzájárulásával hoz, továbbá a felajánlott ingatlanokat a hitel futamideje  
alatt nem minősíti át.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Jelzálogszerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Barta József stratégiai és fejlesztési osztályvezető
László Mária pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

3 Új napirendi pont 14:15:52 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: A köznevelési intézmények működtetéséről hozott döntés módosítása

Írásos előterjesztés mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Ismét egy oktatással kapcsolatos napirend. Az elmúlt hét végén, emlékezete szerint pénteken  
délután látott napvilágot az a törvénymódosítás, ami két héttel korábban már a Parlament  
által jóváhagyásra került. Ennek megfelelően kellett végrehajtaniuk azt a menetrendet, ami a 
köznevelési intézményekre vonatkozik.

Kérdések 14:16:38 

Hozzászólások 

Váradi Krisztián képviselő:

Ez  az  előterjesztés  igen  érdekes,  érdekesek  az  előzményei.  Már  maga  az  a  tény,  hogy  
novemberben  döntést  kellett  hozniuk  az  intézményeikhez  tartozó  épületek,  azok 
infrastruktúrájának és technikai dolgozóinak a megtartásáról, fenntartásáról, vagy fenn nem 
tartásáról, úgy hogy gyakorlatilag semmilyen információ nem állt rendelkezésre arról, hogy  
mi történik, ha itt  tartják, vagy ha nem. Már eleve ez jelzi, hogy a kormányzat nem állt a 
helyzet  magaslatán akkor,  amikor ezt  a döntést  előkészítette.  Ezt még jobban igazolja az,  
amiről a média is beszámolt, hogy amikor az önkormányzatok meghozták a döntéseiket, az  
Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  is  nyilatkozott,  hogy  őket  is  meglepte  milyen  sok 
önkormányzat nem kíván azzal a lehetőséggel élni,  hogy fenntartsa az intézményeit.  Ekkor  
született  az  a  fejlemény,  ami  most  itt  van  előttük.  Egy  levélben  kiértesítettek  minden  
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önkormányzatot,  hogy  ennyi  összeggel  lesznek  szívesek  hozzájárulni.  Nem  véletlen  adott  
nyomatékot ennek a szónak, hogy „hozzájárulni”. Szó szerint így a levél, hogy 43.5 millió 
Ft/hó összegű hozzájárulást fizessenek. Az ő olvasatában a valamihez történő hozzájárulás 
azt  jelenti,  hogy  adott  x  összeg,  költség,  kiadás,  amihez  valaki  hozzájárul  y  összeggel,  a 
hozzájárulás definíciójában y kisebb, mint x. A hozzájárulás valamihez, az kevesebb, mint  
amibe az a dolog kerül. A testületi anyagból kiolvasható, hogy az intézményeik fenntartása a  
technikai személyzet bérével, dologi kiadásokkal együtt, éves szinten 462 millió Ft. Hogyha 
nekik 43,5 millió Ft/hó összeggel kell hozzájárulniuk ahhoz, hogy az állam fenntartsa, az 522 
millió Ft. 60 millió Ft-tal többel járulnak hozzá, mint amennyibe valójában kerül. Definíció  
szerint ezt már nem hozzájárulásnak hívják, hanem sarcolás, adóztatás. Kvázi többet kellene  
fizetniük  az  államkasszába,  mint  amennyibe  az  államnak  akkor  kerülne,  ha  ténylegesen  
megtörténne  ez  az  átvétel.  Összességében  ismét  ki  lehet  jelenteni,  hogy  ami  ebben  az  
országban  az  oktatás  államosítása  címszóval  zajlik,  az  egy  előkészítetlen,  teljesen  össze-
vissza, értelmetlen dolog, amiben a kormányzat nyilván semmi mást nem keres, csak a maga 
politikai  hasznát,  ami  nyilvánvaló.  A  költséggel  nem  járó  feladatokat,  tehát  az  oktatás  
szervezését  átvállalják,  de  ami  már  költséggel  jár,  mint  a  fűtés,  világítás,  technikai  
személyzet,  az már őket nem érdekli.  Ha mégis az önkormányzat át akarja adni, akkor ők  
fizessenek többet azért, hogy átadhatják. Ez egész egyszerűen nonszen és elképesztő. Magát 
az előterjesztést éppen emiatt nem tudják támogatni, ezért tartózkodni fognak. Való igaz, hogy 
az  előterjesztésben  megfogalmazott  tény  igaz,  hogy  jobban  járnak,  ha  megtartják.  Az 
előterjesztéstől egészében tartózkodni fognak, mert nem tudnak egyetérteni a folyamatokkal. 

Fülöp Róbert alpolgármester:

Egy pár gondolat nem teljesen passzolt Váradi Krisztián képviselő felszólalásában. Az előző  
döntéskor tudták azt, hogy ennek lesz egy eredménye, meg fogják tudni, hogy mekkora összeg 
felett fognak dönteni. Nem akkor alakult ki, hogy nagyon sokan vissza akarták adni, hanem 
nagyon sokan ezt a módszert választották, de ez már akkor is nagyon tiszta volt. 
Véleménye szerint ez így korrekt. A sarcolásról annyit, hogy a 462 millió Ft-tal, ami az 521 
millió  Ft-tal  szemben  áll  most,  nincs  benne  amortizáció.  Pótlólagos  beruházásokat  majd  
eszközölniük kell. Hogy a 60 millió Ft mennyire lesz elég, azt majd az élet hozza. Valójában  
nem ekkora a különbség, mint itt látszik. Nem tudja, hogy ki fognak-e jönni belőle, de az ő  
kezükben marad, hogy kijöjjenek belőle, emiatt kell a döntést meghozni. Úgy kell dönteni,  
hogy maguk üzemeltessék tovább.

Pajor Kálmán képviselő:

Azért kért szót, mert Váradi Krisztián képviselő valószínűleg félreértett valamit, s nem úgy 
olvasta ezt az előterjesztést, ahogy kellett volna. Egyoldalúan egy politikai értékelést adott,  
holott, ha megfigyelte volna, 2012-ben személyi járulék és dologi kiadás 462 millió Ft, ami  
nem tartalmazza az épületkarbantartási, -fenntartási költségeket, ami gyakorlatilag e fölötti  
rész. Gondolja, hogy ezt az állam átvállalná abban az esetben, ha a technikai dolgozókat is  
átvállalná. Az épületfelújítással és –karbantartással együtt vállalná át. Itt gyakorlatilag egy  
összeget állított szembe egy másikkal, ami már tartalmazza a karbantartást és a felújítást. Az  
övék,  viszont  nem.  A  kettő  közötti  különbség  ez  a  60  millió  Ft.  Ennek  az  összegnek  kell  
elégnek lennie az összes intézmény karbantartására és felújítására. Az ő megítélésük szerint  
ez valamicskével több, mint amit erre a területre költöttek, de nyilvánvalóan nem 60 millió Ft-
tal. Ezt a mostani határozati javaslatot azért látszik célszerűnek elfogadni, amit indítványoz a 
másik  oldalnak is  elfogadni,  mert  a 60 millió  Ft-os különbözetet  pályázati  önerőalapként  
lehetne kezelni és pályázattal lehetne egy kicsit az intézményeken segíteni. Ez azt jelenti, hogy  
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az ő kezükbe kerülne az intézmények fenntartásának, karbantartásának esetleges pályázattal 
történő megsegítése.

Máté Lajos képviselő:

Ő is  úgy  gondolja,  hogy  alapvetően  egy  politikai  alapállásból  támadta  Váradi  Krisztián  
képviselő  a  mostani  oktatási  átszervezést.  Már  egyszer  elmondta,  hogy  valóban  gyakran  
használják az államosítás kifejezést. Államosítani valóban a szocialisták, vagy a szocialisták  
elődjei  tudtak  1948-ban.  Rövid  bejelentéssel  egy  nap  alatt  tudtak  államosítani  mindent.  
Másnak  az  emberek  már  be  sem  mehettek.  Sikerült  egy  négy  általánost  végzett  embert  
odarakni  akár  igazgatónak.  Ez  egy  jó  államosítása.  Ami  most  történik,  az  fejetlenség,  
előkészítetlen,  meggondolatlan  valami.  A  hozzájárulással  kapcsolatban  ő  is  azt  gondolja,  
hogyha elolvasta Váradi Krisztán képviselő az Államtitkár asszony által aláírt levelet, abban  
leírta, hogy milyen szempontok szerint döntöttek, illetve milyen szempontok alapján számolták  
ki  ezt  az összeget.  Ha átadnák ezeknek az  intézményeiknek  az  üzemeltetését  az  államnak,  
akkor ők ennyi adót vonnának saját bevételeikből el,  illetve ennyivel kevesebb adóbevételt  
utalnának vissza az önkormányzatnak. Korábban ezekből az adókból finanszírozták ezeket az 
iskolákat, illetve ebből végezték el azokat a feladatokat, amelyekről most egyáltalán szó van. 
Az a levélből kiderül, hogy ez az önkormányzatok általános helyzetét,  elhelyezkedését,  sok 
minden  egyéb  szempontot  figyelembe  vettek.  Valószínűleg  ezekben  az  összegekben  egy  
országos átlag van. Az látszik az ő számításaik alapján,  hogy 60 millió  Ft-tal  kevesebbet  
költöttek  idáig.  Ebből  többféle  következtetést  lehet  levonni.  Ők  valószínűleg  ezekre  az  
intézményeikre kevesebbet költöttek, mint amennyi az országos átlag volt. Az, hogy a jövőben 
ez  gazdaságos  lesz  számukra,  vagy  a  későbbiekben  is  ki  fognak  tudni  jönni  ebből  az  
összegből, ez még kérdéses, ahogy az előzőekben is elhangzott. Ha ebből indulnak ki és úgy  
gondolják,  hogy ők ezt olcsóbban meg tudják csinálni,  akkor valóban az ő kezükben van.  
Azért tudja támogatni az előterjesztést és talán a képviselőtársai nevében is tudja mondani,  
mert  vannak  olyan  gondolataik,  ami  néhányszor  lepattant  a  túloldal  politikai  ellenállása 
miatt, hogy össze kellene egy kézbe fogni ezeket a tevékenységeket, s egy városi cég, akár a  
Halasi Városgazda Zrt. által elvégezve valószínűleg gazdaságosabban lehet végezni.  

Jekő Attila képviselő:

A krumplileves, az krumplileves. Az államosítás, ha az állam működteti az intézményeket az  
önkormányzatok helyett. A másik oldal szereti kerülni ezeket az ún. szitokszavakat, ami ellen  
pár  éve  már  szociális  népszavazást  kezdeményeztek.  A  tandíj  ugye  nem  tandíj,  hanem 
költségtérítés. Nem megszorítás van, hanem költségvetési egyenlegjavítás, nem államosítás,  
hanem  centrális  erőtér  van.  Lehet  ezeket  néven  nevezni,  állami  kézbe  kerül  az  oktatási  
intézmények  működtetése,  egyértelműen  államosításról  beszélnek,  amiben  az 
önrendelkezésük, mint önkormányzatnak, csorbulni fog. 
Pajor  Kálmán  képviselő  értette  félre,  mert  ez  nem  azt  jelenti,  hogy  60  millió  Ft-juk  
megmarad, hanem hogy ennyit nem kell odaadniuk. Ez egy virtuális dolog. Ez nem azt jelenti,  
hogy ez a 60 millió Ft rendelkezésükre áll és másra fogják tudni költeni. 60 millió Ft-tal lenne 
több, ha belemennének ebbe a teljesen előnytelen alkuba. Egyértelmű, hogy nem lehet ebbe  
belemenni. 
Egy dologra hívná fel a figyelmet, ami véleménye szerint óriási konfliktusokat fog okozni az 
állami intézményfenntartó szervezet,  az iskolák és önkormányzatok között. Hármas ellentét  
fog kialakulni. Amivel az intézményvezetők most is küzdenek, hogy a dologi kiadásokon akar 
mindenki csökkenteni. Ellenérdekeltség lesz, mert az intézményvezető elemi érdeke lesz, hogy 
minél több dologit használjon fel, vagy költsön. Az önkormányzatnak, aki már nem működtet,  
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csak  fenntartja  az  épületet,  az  lesz  az  érdeke,  hogy  minél  kevesebből  kijöjjön,  mert  a  
költségvetési  kényszer  és  a  nyomás egyre  nagyobb lesz  rajta.  Nagyon fél,  hogy  egy  elég  
komoly konfliktusos helyzet fog kialakulni. Nem tudja azt, hogy ki lesz az a döntőbíró, aki  
meghatározza azt, hogy adott intézményhez mennyi lesz az a dologi kiadáskeret, amennyivel  
nekik hozzá kell járulniuk. Itt felhívná egy érdekes dologra a figyelmet. Most ez az ajánlat  
rosszabbnak látszik, de ha jön két  hét múlva egy kormányrendelet,  ami meghatározza azt,  
hogy bizonyos létszámhoz képest meghatározza, hogy hány technikai dolgozót kell biztosítani,  
és mennyi dologi kiadást kell  minimum odaadni, akkor lehet,  hogy átfordul és rosszabbul  
fognak járni. Sajnos ez a vakrepülés tovább folytatódik. Ebben a pillanatban, jelen tudásuk  
szerint ez a jobb ajánlat, de lehet, hogy két hét múlva meg fog változni.
Nem tudja, hogy mi alapján fogják azt eldönteni, hogy melyik intézménynek mennyi dologit  
kell adni, hogy fog kialakulni az állam és a helyi önkormányzatok között. Attól fél, hogy erről 
még sokat fognak beszélni. 

Dr. Skribanek Zoltán képviselő:

Véleménye szerint nem szabad elfelejteni, hogy Kiskunhalas város a választott képviselői. Az  
ő dolguk az, hogy az őket megválasztó kiskunhalasi polgárok érdekeit képviseljék, nem pedig 
az  a  dolguk,  hogy  országos  politikai  folyamatokról  folytassanak  le  elméleti  vitákat.  
Véleménye szerint kiskunhalas polgárai azt várják el tőlük, hogy egy adott helyzetben azt a  
lehetőséget  ragadják  meg,  azt  a  döntést  fogadják  el,  ami  az  itteni  lakosok  számára  a 
legelőnyösebb. Ebben az adott helyzetben egyértelmű, hogy az a város számára a jobb, ha a  
város  ellenőrzése  alatt  marad  meg  az  intézmények  működtetése.  Részben  azért,  mert  a 
mostani  tudásuk  szerint  több tízmillió  forintos  tétellel  csökkenti  a  város  terheit,  másrészt  
valóban  megnyílhatnak  olyan  lehetőségek,  ezen  igyekeznek,  hogy  például  a  Bibó  István  
Gimnáziumra ráférne egy energetikai korszerűsítés. Ezeket a pályázati lehetőségeket ezáltal 
igénybe tudják venni. Tulajdonképpen állami támogatással, minimális önerővel meg tudják 
azokat a problémákat oldani, amelyek már talán évtizedek óta szorítják őket. Egyértelműen  
úgy gondolják, hogy erről a kérdésről nem elméleti okfejtéseket kell lefolytatni, hanem meg 
kell nézni, hogy mi jobb Halasnak, a halasi embereknek és véleményük szerint egyértelműen  
az a jobb, ha ezt az előterjesztést elfogadják.

Nagy Róbert képviselő:

Csatlakozik dr. Skribanek Zoltán képviselő szavaihoz. Valószínűleg nem minden településen 
így  alakulnak  ezek  az  arányszámok.  Az  a  gyakoribb,  hogy  a  fenntartásra  felajánlott  
hozzájárulási  összeg kevesebb,  mint ami ténylegesen  a fenntartásra került  felhasználásra.  
Ezért csak azt tudja mondani, hogy, hogy köszönjék meg ezen intézmények igazgatóinak a  
munkájukat, hogy sikerült leszorítaniuk a költségeket, optimálisan gazdálkodtak a forrásokkal 
és ilyen összegből ki tudták hozni a működtetést. 

Gyovai István polgármester:

Véletlenül  sem  szeretne  bármiféle  politikai,  vagy  történelmi  fejtegetésbe  belemenni,  de  
véleménye szerint mindenki számára egyértelmű, hogy miközben a szeptember végi testületi  
ülésükön meghozták azt a döntést, amit bízik benne, hogy ezzel a döntéssel megváltoztatnak.  
Az volt az az időpont, amikor a Parlamentben aznap délután fogadták el a törvénymódosítást,  
hogy mégsem kell meghozniuk azt a szeptember végi döntést,  hanem egy hónappal kaptak 
további  határidőt.  Ez már arra utalt,  hogy nem tervezetten folyik  az oktatási  intézmények 
átadás-átvételének előkészítése. 
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Utalna arra, ami ebben az évben lezajlott. Egyházaknak adtak át iskolákat, illetve óvodát is.  
Inkább  több,  mint  fél  éves  folyamat  volt.  Véleménye  szerint,  illetve  valamennyi  résztvevő 
véleménye  az,  hogy  rendkívül  szervezetten,  lépésről-lépésre,  megtervezetten  lebonyolított  
folyamat volt és a végeredmény az, amit az elmúlt testületi ülésen néhány szóban érintettek,  
az ott dolgozó pedagógusok, ott tanuló diákok ebből, azonkívül, hogy bizonyos elnevezések 
megváltoztak, nem érzékeltek semmit. Nagyon szépen rendezett folyamat volt.
Miután  a  járási  tankerületek  vezetőit  kinevezték,  azzal  az  igénnyel  jelentek  meg,  hogy 
helyiségeket kérnek a működésükhöz és eszközöket. Ez megint csak arra utalt, hogy valami  
nem  működik  a  rendszerben.  Majd  a  következő  előterjesztésben  meg  fogják  látni,  hogy 
közelítőleg  hogyan  fog  ez  kialakulni.  Véleménye  szerint  maga  a  folyamat  sajnos 
összesűrűsödött  az  utolsó  néhány  hónapra  és  nem  véletlen  az  az  izgalom,  ami  most  
valamennyi intézményüknél, valamennyi pedagógusuk esetében tapasztalható. Az az összeg, 
amit  a  Magyar  Államkincstár  a  számukra  rögzített,  a  43  millió  Ft-os  havi  támogatás 
garantáltan minden hónapban, a hónap első napjaiban lehívásra kerül, akár kívánják fizetni,  
akár nem, ha az államnak átadják az üzemeltetést.  Ebben semmiféle  játéklehetőség nincs,  
akár van pénzük, akár nem, inkasszóval az állam biztosan leveszi a számlájukról. Éppen ezért  
kezdettől  fogva arról beszéltek,  úgy gondolja,  hogy a képviselő-testület  szinte  valamennyi  
tagja, hogyha valamivel drágábbnak is mutatkozik az önkormányzati üzemeltetés, nekik az az  
érdekük,  hogy itt  maradjon az  önkormányzatnál  valamennyi  intézmény üzemeltetése,  mert 
továbbra is megmarad az a szoros kapcsolat az intézmény és az önkormányzat között, ami  
eddig  is  volt,  továbbra  is  együtt  tudnak működni  számos tekintetben  és  az  önkormányzat  
számára megmarad egyfajta pénzügyi játéktér, ami a saját gazdálkodását segíti. Ez alapvető  
szempont.
Pajor Kálmán képviselő arra utalt, hogy megmarad a 60 millió Ft, amit fel tudnak használni.  
Arra felhívja a figyelmet,  hogy ez a pénz nem létezik. Van egy különbség, amiről beszélni  
tudnak, de pillanatnyilag nem létezik. A mai nap délutánján fogadta el a Parlament az állami  
költségvetést. Bízik benne, hogy néhány napon belül ennek a részletei is láthatóvá válnak és  
néhány hetes távlatban talán már tudják kalkulálni azt, hogy az önkormányzatuk hogyan fog  
működni.  Felhívná  a  figyelmet  arra,  hogy  senki  ne  hirdesse  azt,  hogy  60  millió  Ft  
felhasználható összegről van szó, ez egy virtuális különbség, ami a gazdálkodásukban esetleg  
valami játéklehetőséget enged. 
Dr. Skribanek Zoltán képviselő utalt rá, hogy a Bibó István Gimnáziumnál keményen benne  
vannak  a  pályázat  előkészítésben,  nyilván  azzal  a  szándékkal,  hogy  az  energetikát  
egyszerűsítsék, illetve olcsóbbá tegyék az intézmény működését. Bízik benne, hogy ez valóban 
így is fog sikerülni, nemcsak a Bibónál, hanem az intézmények túlnyomó részénél. Az előző  
testületi  ülésen  fogadták  el  azt  az  indító  határozatot,  amivel  lényegében  valamennyi  
intézményük tekintetében az energetikai pályázaton való részvételt határozták meg. Ezzel a  
döntéssel  lényegében  megalapozzák  azt,  hogy  az  önkormányzat  részt  fog  venni  ezeken  a 
pályázatokon és  a  következő,  vagy legkésőbb a januári testületi  ülésen fogják  is  ezeket  a 
pályázatokat tárgyalni. 
A határozati javaslat jóváhagyásáról kéri a képviselők szavazatát. 
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Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Tart. Váradi Krisztián............................Tart.
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
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Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2012.dec.:11 14:39:04
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 13 86,67% 86,67%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 2 13,33% 13,33%

Szavazott 15 100.00% 100,00%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 0  0,00%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

273/2012. Kth.
A köznevelési intézmények működéséről hozott döntés módosítása

H a t á r o z a t 

1. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  Nkt.  74.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak 
alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a  
saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-
től fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan  
vagyon  működtetését  vállalja.  Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  egyúttal  a 
229/2012.(VIII.28) Korm rendelet alapján benyújtott 209/2012.Kth. sz. határozatával  
elfogadott kérelmét visszavonja.

2. Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  köznevelési  feladatot  ellátó  egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012.évi 
CLXXXVIII tv. 7.§.(5) bekezdése alapján a törvény hatálya alá tartozó intézmények  
(Bibó  István  Gimnázium,  Fazekas  Gábor  utcai  Általános  Iskola,  Felsővárosi  
Általános Iskola, Kertvárosi Általános Iskola, Bernáth Lajos Kollégium, Kiskunhalasi  
Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Nevelési Tanácsadó, Kiskunhalasi Alapfokú  
Művészetoktatási  Intézmény)  technikai  dolgozóinak 2013.  január  1-jétől  történő 
továbbfoglalkoztatását  a  Költségvetési  Intézmények  Gazdasági  Szervezeténél,  
áthelyezéssel vállalja.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Csúzdi Zoltán osztályvezető, általa: 
Magyar Államkincstár
Császár-Putyi Brigitta intézményi referens
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

4 Új napirendi pont 14:39:12 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Megállapodás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 

Írásos előterjesztés mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Az elmúlt hét péntek délutánján vált láthatóvá az elfogadott törvény. Azt megelőzően két héten  
keresztül pattanásig feszült idegekkel várták, hogy mi lesz a törvényalkotás végeredménye, de  
sajnos a nyilvánossá tétel és a hatályba lépés valamikor a múlt hét végén történt meg.
Szintén pénteken kapták meg az azt őrületes mennyiségű táblázatot, illetve információkérést,  
amit  az  államkincstár,  illetve  a  minisztérium  továbbított  a  hivatal  számára.  Valamennyi  
intézmény tekintetében az alkalmazottakra, az ingatlanra, a különböző eszközökre, különböző 
dolgokra  vonatkozó  kérdéseket  tartalmazott.  Ezt  valamennyi  intézmény  számára  még 
pénteken továbbították, azzal, hogy tegnapra ezeket az adatokat szolgáltassák. Hétfő reggel  
kapták meg újabb formában ezt a megállapodás tervezetet, ami a testület előtt szerepel. Az 
elmúlt másfél napban próbálták ezt a vázat tartalommal is megtölteni. Azt kell, hogy mondja,  
nem  biztos,  hogy  jó  kifejezés  az,  hogy  kapkodás  folyik,  mert  a  meghatározott  határidők 
függetlenül attól, hogy az utolsó percben látott napvilágot a törvény, nem változtak. A hivatal  
és az intézmények számára rendelkezésére álló idő rendkívül rövid volt. A szerződés mögött  
még nincsenek ott azok a mellékletek, amelyek az egyes intézmények különböző paramétereit  
tárgyalják.  A  mai  telefonbeszélgetésük  alapján  holnap  dél  magasságában  kell  végleges  
formában magát a megállapodást és a mellékleteket átadni. Biztos benne, hogy a kollégái  
addig folyamatosan dolgozni fognak. 

Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető:

Helyesbítené a megállapodást.  A 6. oldal d) pontjában szerepel  olyan,  hogy gépjárművek 
átadása. Gépjárművet nem adnak át a Klebelsberg Intézet számára. Kéri ennek a pontnak a  
törlését. Ez egy formaszerződés volt, s benne maradt a d) potnt. 

Gyovai István polgármester:

Kiegészítésként annyit tenne hozzá, hogy néhány héttel ezelőtt Kecskeméten volt tájékoztató,  
ahol az akkor még kormánybiztos asszony, most már a Klebelsberg Intézet vezetője tartott  
tájékoztatót  az  önkormányzatok  számára.  Ott  lényegében  azt  rögzítették,  ami  teljesen 
egyértelmű volt kezdettől fogva, hogy a pedagógusok bérét biztosítja az állam. Felmerült az a  
kérdés, hogy számos önkormányzatnál iskolabuszokat alkalmaznak a gyerekek szállítására.  
Számos tekintetben felmerült a kérdés, hogy ezeknek a buszoknak a finanszírozását az állam 
ellátja-e. Az intézményvezető asszony egyértelműen fogalmazott. Abban az esetben, hogyha 
ezek  a  járművek  akár  pályázati,  akár  más  úton  kerültek  az  intézményekhez,  amennyiben 
iskolabuszként  használják  és  a  bejegyzése  is  iskolabusz,  s  a  működtetése  is  így  folyik,  
kizárólag ebben az esetben finanszírozza az állam ennek bármilyen költségeit. Semmilyen más 
esetben  nem finanszírozza  az  állam.  Éppen ezért  kénytelenek  a  gépjárművekre  vonatkozó 
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fejezetet kivenni. Ez arra utal, hogy amennyiben iskolabusza van valamelyik intézménynek,  
akkor a gépjárműveket átadja az állam számára. Ebben az esetben, viszont nem. 

Dr. Ferenczi Mária jegyző:

Ahogy Csúzdi  Zoltán  osztályvezető  is  elmondta,  azon felül  van  még egy  pontosítás.  A  3.  
oldalon  a  4.  pontban  is  benne  maradt  „valamint  gépjárművekre”.  A  4.  mellékletet  is  
értelemszerűen törölni kell a megállapodásból. 

Gyovai István polgármester:

A  gépjárművekkel  kapcsolatos  minden,  megállapodásban  szereplő  bejegyzést  kéri  úgy 
figyelembe venni, mintha ott sem lenne. Az előterjesztés ebben a formában érvényes. 

Kérdések 14:45:02 

Pajor Kálmán képviselő:

Mi indokolja  azt,  hogy az egész megállapodásban arab számokkal jelölik  a bekezdéseket,  
kivéve a római III., ott áttértek a görögre. Ez központi elvárás volt, vagy véletlen?

Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető:

A szerződést nem ők készítették, így kapták a minisztériumból, a Klebelsberg Intézettől, nem 
változtattak rajta semmit. 

Hozzászólások 

Dózsa Tamás Károly képviselő:

Az előbb a Polgármester úr az előterjesztés felvezetésében azt mondta, hogy a mellékletek  
pontosítás alatt  vannak. Egész pontosan készítés alatt  vannak. Ha ezek elkészülnek,  akkor  
megkaphatják majd? 

Gyovai István polgármester:

Semmi akadálya.

Dózsa Tamás Károly képviselő:

Hogy 20 év múlva is el tudják olvasni, hogy volt a nagy döntések idejében.

Gyovai István polgármester:

Elnézést kér, de egyszerűen nem volt elég idő. Semmi akadálya.
Lezárja a vitát és kérdezi a képviselő-testületet, hogy a megállapodást elfogadják-e.
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 No: 1121 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Tart. Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2012.dec.:11 14:46:43
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 13 92,86% 86,66%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 1 7,14% 6,67%

Szavazott 14 100.00% 93,33%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 1  6,67%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

274/2012. Kth.
Megállapodás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint  jóváhagyja  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központtal  kötendő „Megállapodást  a  köznevelési  intézmények  állami  
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszám  átadásról,  valamint  a  feladatellátáshoz  kapcsolódó  vagyonelemek,  jogok  és 
kötelezettségek megosztásáról”,  és egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás  
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető 
Nagy-Apátiné Kuszli Beatrix oktatási referens
László Mária  pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Császár-Putyi Brigitta intézményi referens

17



Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

5 Új napirendi pont 14:46:50 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Közoktatási megállapodás Harkakötöny Község Önkormányzatával

Írásos előterjesztés mellékelve.

Gyovai István polgármester:

A mostani  és a következő napirendi pontjuk esetében szintén a pénteken napvilágot  látott  
törvény alapján kötelező megszüntetni minden, iskolákkal kapcsolatos megállapodásukat, ami 
az önkormányzatok között jött létre. Emiatt mind Harkakötöny, mind Pirtó esetében kénytelen  
megszüntetni a törvény hatálya miatt. 

Molnár Nándor közoktatási referens:

A  Harkakötönnyel  kötött  közoktatási  megállapodás  csak  módosult,  ugyanis  óvodai  és  
általános iskolai feladatok is vannak benne. Tekintettel arra, hogy az óvoda kivételével állami 
köznevelési feladatot önkormányzat nem láthat el, így a harkakötönyi megállapodásból ezt  
kivették, de az óvodákra vonatkozóan továbbra is megmarad. 

Kérdések 14:48:08 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

A megállapodás elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 1122 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2012.dec.:11 14:48:18
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 14 100,00% 93,33%
Nem 0 0,00% 0,00%
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Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 14 100.00% 93,33%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 1  6,67%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

275/2012. Kth.
Közoktatási megállapodás Harkakötöny Község Önkormányzatával

H a t á r o z a t 

Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  Harkakötöny  Község  Önkormányzatával  aláírandó 
közoktatási  megállapodásban az egyházi fenntartású intézményt igénybe nem vevő óvodás 
gyerekek  fogadására  a  Bóbita  Óvoda,  Bölcsődét  jelöli  ki.  Egyúttal  felhatalmazza  a  
Polgármestert a megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület 2012. december 31-ei nappal a 128/2011.Kth.sz. határozatát hatályon 
kívül helyezi,  s a mellékelten csatolt  közoktatási  megállapodás aláírására felhatalmazza a  
Polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Brassó Imre Albert polgármester
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

6 Új napirendi pont 14:48:23 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend  tárgya:  Kiskunhalas-Pirtó  Mikrotérségi  Oktatási  Intézményfenntartó  Társulás  
megszüntetése

Írásos előterjesztés mellékelve.

Molnár Nándor közoktatási referens:

Ebben az esetben teljes mértékben megszűnik ez a társulási megállapodás, tekintettel arra,  
hogy  általános  iskolai  feladatokra  köttetett.  Ezzel  kapcsolatban  a  december  20-i  testületi  
ülésen  ennek  folyományaként  lesz  előterjesztés,  ugyanis  a  társulás  ideje  alatt  történt  
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vagyongyarapodással  kapcsolatos  vagyon  megosztást  holnap,  holnapután  Pirtó  Község 
Önkormányzatával megtárgyalják és be fogják terjeszteni jóváhagyás végett. 

Kérdések 14:49:10 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

A megszüntetés jóváhagyásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 1123 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2012.dec.:11 14:49:22
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 14 100,00% 93,33%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 14 100.00% 93,33%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 1  6,67%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

276/2012. Kth.
Kiskunhalas-Pirtó Mikrotérségi Oktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetése

H a t á r o z a t 

1. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, közös megegyezéssel, hivatkozva a köznevelési  
feladatot  ellátó  egyes  önkormányzati  fenntartású  intézmények  állami  fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3.§ (1) bekezdésére, 2012. december 31-
ei nappal megszünteti a Kiskunhalas-Pirtó Mikrotérségi Oktatási Intézményfenntartó  
Társulást.

2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a társulás 
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megszüntetésével  kapcsolatos,  a  társulás  fennállása  alatt  beszerzett  vagyont  érintő  
tárgyalásokat a Társulási Megállapodás és a vonatkozó jogszabályok alapján Pirtó 
Község  Önkormányzatával  folytassa  le  és  az  ezzel  kapcsolatos  megállapodást  
terjessze be a decemberi testületi ülésre.

3. Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  226/2008.  Kth  számú 
határozatát 2012. december 31. napjával hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Nagy Ferenc Pirtó Község Önkormányzatának polgármestere,
Juhászné Czinkóczi Éva a Felsővárosi Általános Iskola igazgatója, 
Csúzdi Zoltán oktatási és közművelődési osztályvezető

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző

7 Új napirendi pont 14:49:29 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya:A 227/2012. Kth. számú határozat módosítása

Írásos előterjesztés mellékelve.

Gyovai István polgármester:

Egyértelműen fogalmaz az előterjesztés, egy formai problémát kell megoldani, ami a közben 
megváltozott szabályok miatt szükséges. 

Kérdések 14:49:46 

Hozzászólások 

Gyovai István polgármester:

A határozati javaslat elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát. 

 No: 1124 
Gyovai István.......................................Igen Dózsa Tamás Károly.....................Igen
Halász Balázs......................................Igen Nagy Péter.....................................Igen
Nagy Róbert.........................................Igen Vili Gábor......................................Igen
Jekő Attila............................................Igen Váradi Krisztián............................Távol
Dr. Skribanek Zoltán...........................Igen Aradszky Lászlóné.........................Igen
Fülöp Róbert.......................................Igen Hunyadi Péter................................Igen
Jerémiás Béláné..................................Igen Pajor Kálmán................................Igen
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Máté Lajos...........................................Igen
 Szavazás: Nyílt >0<Minősített szavazás

Ideje:2012.dec.:11 14:50:10
Eredménye         Voks:  Szav%  Össz%

Igen 14 100,00% 93,33%
Nem 0 0,00% 0,00%
Tartózkodik 0 0,00% 0,00%

Szavazott 14 100.00% 93,33%

Nem szavazott 0  0,00%
Távol 1  6,67%

Össz.: 15  100.00%
Eredménye: Elfogadva
Határozat: 

277/2012. Kth.
A 227/2012. Kth. határozat módosítása

H a t á r o z a t 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri, és egyben felhatalmazza  
a  polgármestert,  hogy  kezdeményezzen  az  illetékes  földhivatalnál  telekalakítási  eljárást,  
annak érdekében,  hogy  a  2264/9  hrsz  ingatlan  megosztását  követően  a  volt  ideggondozó 
épülete önálló helyrajzi számra kerüljön.

2.  Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  Kiskunhalas  
Város  Önkormányzatának  1/1  arányban  kizárólagos  tulajdonát  képező,  1.  pont  szerint  
kialakított ingatlant a Magyar Állam számára ingyenesen tulajdonba adja.

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  feltétlen és visszavonhatatlan  
hozzájárulását  adja  az  átadott  ingatlan  tekintetében  a Magyar Államot  illető  tulajdonjog  
bejegyzéséhez, felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti ingyenes tulajdonba adáshoz,  
tulajdonjog  bejegyzéséhez,  valamint  a  felújítási  munkák elvégzéséhez,  engedélyeztetéséhez  
szükséges tulajdonosi nyilatkozatok megtételére és a megállapodás aláírására. 

4. A Képviselő-testület a 227/2012. Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyovai István polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 

Tóth Péter főépítész   általa:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ferenczi Mária jegyző
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Gyovai István polgármester:

Más  napirend  nem  lévén  megköszöni  a  jelenlévők  részvételét  és  a  rendkívüli  képviselő-
testületi ülést befejezettnek nyilvánítja. További jó munkát kíván!

Ülés befejezése 14:50:26 

K.m.f.

(: Gyovai István :) (: Dr. Ferenczi Mária :)
     polgármester jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Pajor Kálmán:) (:Vili Gábor:)
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